
 

EXERCÍCIOS SOBRE VERBOS NO MODO IMPERATIVO 
 
NÃO ESQUECER:  
O modo imperativo é usado na gramática para dar comandos, ordens, fazer um 
pedido, um convite ou dar um conselho. Muito usado em propagandas e 
mensagens publicitárias, o modo imperativo tem por objetivo induzir o indivíduo a 
uma ação.  
O imperativo não admite a primeira pessoa do singular. Ele pode aparecer de duas 
formas: imperativo afirmativo e imperativo negativo.  
 
1. Nas frases abaixo, identifique o verbo no modo imperativo, classificando-o em imperativo 
afirmativo ou imperativo negativo. Diga, também, em que pessoa o verbo está conjugado:  

 
a) Bom dia! Levante, seu dorminhoco. O sol já está alto!  
b) Não dê as costas para a sorte!  
c) Venha escolher o livro que quiser!  
d) Dança! Exercitar-se faz bem à saúde e ao coração.  
e) “Estudem para a prova, alunos!”  
f) Por favor, faze silêncio!  
g) Não escutes música tão alto!  
h) Não escute música tão alto!  
i) Saia agora mesmo daí!  
j) Corram até a sala e fechem as janelas.  
 
2. Conjugue os verbos entre parênteses na 2ª pessoa do singular:  
__________ (bater) os ovos com o açúcar, óleo, achocolatado e farinha, depois 
____________ (adicionar) a água quente e por último o fermento em pó.  
__________ (assar) em forno com temperatura média por 40 minutos, ___________ 
(desenformar) quente.  
Cobertura:  
_________ (colocar) todos os ingredientes em uma panela e __________ (levar) ao 
fogo até que levante fervura, ___________ (despejar) ainda quente em cima do bolo.  
 
3. Conjugue-os, agora, na 3ª pessoa do singular:  
__________ (bater) os ovos com o açúcar, óleo, achocolatado e farinha, depois 
____________ (adicionar) a água quente e por último o fermento em pó.  
__________ (assar) em forno com temperatura média por 40 minutos, ___________ 
(desenformar) quente.  
Cobertura:  
_________ (colocar) todos os ingredientes em uma panela e __________ (levar) ao 
fogo até que levante fervura, ___________ (despejar) ainda quente em cima do bolo 
 
4. Use I para Modo Indicativo, II para Modo Subjuntivo e III para Modo Imperativo: 
a) Espere (   ) um pouco, garoto. 
b) Queres (    ) que eu volte (   ) logo? 
c) Gostaria (    ) de que todos fossem (    ) felizes. 
d) Devolvam (     ) tudo, nós lhes suplicamos. (    ) 
e) Quando estiverdes (    ) com ele, resolvereis (     ) isso. 
f) Não sejam (    ) teimosos! 
 
5. Destaque as formas verbais das frases abaixo, indicando-lhes as flexões: 
a) Colhíamos as flores sempre à tardinha. 



b) Por que ficaste pouco na festa? 
c) Não tenhais medo. 
d) Torço para que os jovens fujam das drogas. 
e) Era certo que não defenderiam injustiças. 
f) Quando partires, ficaremos com saudade.g) Regresse logo, por favor. 
 
6 . Reescreva as frases, mudando os verbos, todos no imperativo, para a 2ª pessoa do singular 
e para a 3ª pessoa do plural: 

a) Ouça meus conselhos. 
 

b) Fique atrás de seus pais. 
 

c) Vá logo. 
 

d) Faça silêncio. 
 

e) Creia em Deus. 
 

f) Dê atenção a todos. 
 
7.  Preencha as lacunas com as formas verbais indicadas entre parênteses: 
a ) Nós sempre ______________________ que ele voltaria. (saber – pret. mais--que-perf. 
simples ind.) 
b) As crianças ______________________ devagar.  
(ler – pres. ind.)c) Ela ______________________ por notícias tuas. (ansiar – pres. ind.) 
d) Nós _______________todas as tardes, mas elas não_________________. (passear – pres. 
do ind.) 
f) Quem ______________________ os livros para mim? (trazer – fut. pres.) 
g) Ele ______________________ pôr o vaso na janela? (poder– pret. perf. ind.) 
h) Se __________________ , irei contigo. (querer – fut. subj.) 
 
8. Complete com o verbo FALAR, no imperativo afirmativo: 
a) Quando precisar, ______________________ comigo. 
b) Quando precisarem, ___________________ comigo. 
c) Quando precisardes, ___________________ comigo. 
d) Quando precisares, ____________________ comigo. 
 
9. Complete com as formas adequadas dos verbos entre parênteses: 
a) Se chegasses mais cedo, a cena. (ver) 
b) É preciso que as crianças ____________ o desafio. (vencer) 
c) Quando nós ______________ as cartas no correio, avisaremos. (pôr) 
10. Reescreva as frases usando o imperativo afirmativo: 

Ex: Sairei mais cedo hoje. 

Saia mais cedo hoje. 

a)Terminarei a pintura logo. ____________________________________________________ 

b)Farei uma propaganda interessante. ____________________________________________  

c)Trarei os doces e as bebidas. _________________________________________________ 

d)Falarei com ele. ____________________________________________________________  



11. Reescreva as frases no imperativo negativo: 

a)Viaja imediatamente! _______________________________________________________ 

b)Viajem agora! _____________________________________________________________ 

c)Volte Cedo! _______________________________________________________________ 

d)Volta Cedo! _______________________________________________________________ 

e)Diga a verdade! ____________________________________________________________ 

f)Dize a verdade! ____________________________________________________________ 

g)Liga o rádio! _______________________________________________________________  



RESPOSTAS:  
Exercício 1:  
a) Verbo: levante – imperativo afirmativo – 3ª pessoa do singular  

b) Verbo: dê – imperativo negativo– 3ª pessoa do singular  

c) Verbo: venha – imperativo afirmativo – 3ª pessoa do singular  

d) Verbo: dança – imperativo afirmativo – 2ª pessoa do singular  

e) Verbo: estudem – imperativo afirmativo – 3ª pessoa do plural  

f) Verbo: faz – imperativo afirmativo – 2ª pessoa do singular  

g) Verbo: escute – imperativo negativo – 2ª pessoa do singular  

h) Verbo: escute – imperativo negativo – 3ª pessoa do singular  

i) Verbo: saia – imperativo afirmativo – 3ª pessoa do singular  

j) Verbo: corram e fechem – imperativo afirmativo – 3ª pessoa do plural  

 
Exercício 2:  
Bate – adiciona – assa – desenforma – coloca – leva – despeja  
Exercícios 3:  

Bata – adicione – asse – desenforme – coloque – leve - despeje.  

 

 

 


